
PRIM MINISTRU

Domnule preşedinte,--------

In conformitate cu prevederile art. 111 alin. (1) din Constituţie şi în 

temeiul art. 25 lit. (b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, Guvernul României formulează următorul:

PUNCT DE VEDERE

referitor la propunerea legislativă pentru abrogarea alin. (7^) şi (7^) ale 

art. 168 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, iniţiată de doamna 

senator USR Simona-Elena Spătaru împreună cu un grup de parlamentari 
USR (Pix. 572/2021).

I. Principalele reglementări

Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare abrogarea alin. (7^) 

şi (7^) ale art. 168 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare, care prevăd posibilitatea titularului 
unui titlu ştiinţific de a renunţa la titlul în cauză, de care Ministerul 
Educaţiei ia act printr-un ordin de revocare emis în acest scop.

De asemenea, potrivit art. 168 alin. (7^) teza I, „Actul administrativ 

constatator al titlului ştiinţific se anulează de la data emiterii ordinului de 

revocare''.
Potrivit Expunerii de motive, prin abrogarea acestor alineate, cadrul 

legal va crea „premisele ca cel care plagiază să răspundă în faţa legii, nu 

să se sustragă de la sancţiunile aplicabile”, fiind invocate şi unele 

considerente din cuprinsul Deciziei Curţii Constituţionale a României 

nr. 624/2016\

II, Observaţii

Menţionăm că, din analiza conţinutului normativ al iniţiativei

^ ... referitoare la obiecţia de neconstitufionalitate a dispoziţiilor Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 4/2016privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011.
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legislative, nu au rezultat observaţii de vădită neconstituţionalitate, soluţia 

preconizată reprezentând o opţiune de politică legislativă în materia 
titlurilor ştiinţifice.

Precizăm că alin. (7^) şi (7^) ale art. 168 din Legea educaţiei 

naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, propuse a 

fi abrogate, au fost introduse prin Art. I pct. 12 zi-OrdonanţeUde urgenţă-a~~ 
Guvernului nr, 94/2014^.

In şedinţa Camerei Deputaţilor, din 25.02.2015, a fost adoptat 
proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr, 94/2014 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 

nr. 1/2011, precum şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, (Pix. 1/2015), care se 

află în prezent la Comisiile permanente ale Senatului (L 109/2015).
Semnalăm că, la pct. 9 al Articolului unic din proiectul de Lege 

menţionat, se prevede abrogarea pct. 11 - 13 ale Art. I din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 94/2014, adică inclusiv a- textelor normative 

vizate de prezenta iniţiativă legislativă, ceea ce ar avea ca efect o 

suprapunere a celor două demersuri legislative.

III. Punctul de vedere al Guvernului

Guvernul susţine adoptarea acestei iniţiative legislative.

Cu stimă.

Nicolae lUCĂ
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PMM-MINISWU
•/

Domnului deputat lon-Marcel CIOLACU 

Preşedintele Camerei Deputaţilor

^ .... privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Cuvemului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei.
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